Protokoll

Møte innkalt av:Odny Kristine Buraas (sekretær) Type møte: Menighetsrådsmøte
på vegne av Tor Grønvik (leder)
Tid/Sted: Torsdag 15. oktober 2020, kl 1900-2100 - Kirketunet
Tilstede: Tor Grønvik, Anne Marit Høsteland, Grethe Aasen Schjøll, Ståle Kjetil Buraas, Nancy Rønning,
Birgitte Hoel-Knai, Trude Iren Trondsen Grytbakk (1.vara), Karin Krissly
Forfall: Iver Sunnset

Kopi innkalling sendt: Varamedlemmer, Lill-Tove Klingenberg, Irén H. Sandviken, Wenche Nilsen
Liv Krohn-Hansen, Ellinor Ihle og Liv Hanne Langmoen Almasou
Sak 59/20

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes
Enstemmig vedtatt

Sak 60/20

Diakoni i Hurdal menighet
Eidsvoll og Hurdal kirkelig fellesråd har ansatt diakon i full stilling. Vegar Berntsen har base i
Eidsvoll, men nå er Hurdal også en del av arbeidsområdet.
Det var planlagt en presentasjon og en samtale om muligheter videre for det diakonale
arbeidet i Hurdal menighet. Men Vegar måtte på kort varsel melde forfall til møtet.
Vedtak:
Menighetsrådet i Hurdal er glad for det samarbeidet som allerede er etablert og mulighetene
som åpner seg gjennom diakonstillingen i det utvidete fellesrådet. Saken settes opp igjen på
neste møte.
Enstemmig vedtatt

Sak 61/20

Allehelgensgudstjeneste 1. november 2020 – Hurdal kirke
(Det har ikke vært noen begravelser i Skrukkeli kapell siden forrige Allehelgen)
• Det blir sendt ut invitasjoner til pårørende fra Fellesrådskontoret i Eidsvoll
• Det foreslås 2 gudstjenester; kl 1100 og kl 1300
• Åpen kirke etter gudstjenestene
• Mulighet for samtale med prest
Vedtak:
På grunn av smittevernreglene blir det to minnegudstjenester i Hurdal kirke på
Allehelgensdag 1. november, kl 11 og kl 13. Det blir sendt invitasjoner til pårørende fordelt på
de to gudstjenestene. Det blir åpen kirke fra kl 1400-1800 og mulighet for samtale med prest
fram til kl 1600 etter gudstjenestene.
Enstemmig vedtatt
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Sak 62/20

Gudstjenester julaften 2020
• Det er tidligere vedtatt tre gudstjenester i Hurdal kirke på julaften
Kl 1230, 1400 og 1600
• Maksantall i Hurdal kirke er fortsatt 50 (40 nede og 10 på galleriet). Det må overholdes
også på julaften.
• Det kan være aktuelt å strømme en av gudstjenenestene. Det kan også være en
mulighet å lage en digital gudstjeneste på forhånd, som slippes kl 1200 på julaften. Slik vi
gjorde på langfredag og 17. mai.
• Hvordan takler vi frammøte, dersom stor pågang utover maksantall? Fellesrådskontoret
foreslår at det annonseres samlet for alle menighetene om julaftensgudstjenestene, og at
det legges opp til at en melder seg på gudstjenestene på forhånd. Både e-post, sms og
telefon vil være mulig. Dette ivaretar både kontroll på maksantallet og eventuell
smittesporing i ettertid.
Vedtak:
Det blir forhåndspåmelding til de tre gudstjenestene på julaften. Menighetsforvalter fører
oversikt over påmeldingene. Menighetsrådet går inn for at julegudstjenesten kl 1400
strømmes. Ståle Buraas tar kontakt med Kristian Bjørtomt for evt pris og om han har
mulighet.
Enstemmig vedtatt

Sak 63/20

Gudstjenestelista 2021
Karin Krissly la fram forslag til gudstjenesteliste for neste år. Antall forordnede gudstjenester i
Hurdal sokn er uendret fra i år: 53 forordnede gudstjenester fordelt med 43 i Hurdal kirke, 9 i
Skrukkelia kapell og 2 på Hurdal sykehjem, og gudstjenestelista tar utgangspunkt i det.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar forslaget til gudstjenesteliste. Menighetsrådet ber om å få kirkeofringer
2021 som sak til neste møte.
Enstemmig vedtatt

Sak 64/20

Økonomi
Etter vedtak i sak 52/20 i forrige møte, utarbeidet rådets leder og menighetsforvalteren et
forslag til revidert budsjett for Hurdal menighet i 2020, og sendte det til rådets medlemmer for
evt innspill før årsmøtet. Budsjettet ble bare presentert i generelle vendinger på årsmøtet.
Det reviderte budsjettet var vedlagt sakslista sammen med en regnskapsoversikt per
30.06.20, og ble gjennomgått i møtet. Det er viktig at menighetsrådet har en best mulig
oversikt over menighetens økonomi og hva som påvirker den, både på inntekts- og
utgiftssiden.
Vedtak:
Menighetsrådet tar regnskapsrapporten per 30.06.20 og det reviderte budsjettet for 2020 til
orientering. Rådet ber om at det blir lagt fram et forslag til budsjett for 2021 på neste møte.
Enstemmig vedtatt
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Sak 65/20

Vårprogrammet 2021 - Hurdal menighet
Husstyret er i gang med planlegging av vårprogram for aktiviteter på Kirketunet. Grethe
presenterte de foreløpige planene som utgangspunkt for menighetsrådets drøfting. Idéene fra
samtalen blir tatt med i planleggingen videre. Det er også mulig å komme med forslag direkte
til husstyret.
Vedtak:
Leder av Husstyret for Kirketunet informerte om de aktørene/arrangementene som er klare
for vårsemesteret 2021. Programmet bør være klart til skriving/trykking i løpet av november.
Enstemmig vedtatt

Sak 66/20

Ny Gudstjenesteordning
I mange menigheter skal det tas i bruk en ny (mer eller mindre revidert) gudstjenesteordning
fra og med første søndag i advent i år. Vi viser til orienteringssak 32/20, kulepunkt to fra MRmøtet 30. april i år, der vedtak for Hurdals del ble utsatt til høsten 2021 med henvisning til
sokneprestens permisjon.
Det viser seg at det likevel må sendes en formell søknad fra Hurdal menighet til
bispedømmekontoret om denne utsettelsen.
Vedtak:
Menighetsrådet søker Borg biskop om utsettelse for behandlingen av ny
Gudstjenesteordninge til høsten 2021, da Hurdal menighets’ sokneprest er ute i
morspermisjon til 1. august 2021. Vikarsokneprest Karin Krissly skriver søknaden.
Enstemmig vedtatt

Sak 67/20

Orientering/referatsaker
• Menighetens årsmøte ble avholdt 20. september 2020.
• Et foreløpig tilbakeblikk på aktivitetene på Kirketunet i høst, og noen ting å merke seg for
resten av høsten.
• Utbygging av Kirketunet. Referat fra første møte i komitéen.
• Referat fra møte i Fellesrådet 23. september 2020.
• Referat fra nettmøte i Fellesrådet 7. oktober 2020.
• Fellesrådet har møte på Kirketunet onsdag 16. desember.
• Åpen kirke; forslag fra rådet om at diakon og diakonimedarbeider drøfter muligheten for
en felles info, plakater, velkomstbord, bønnekrukke, button / t-skjorte for den som har
vakt.
Vedtak:
Orienteringssaker/referatsaker tas til orientering.
Enstemmig vedtatt

Hurdal, 30. oktober 2020
Tor Grønvik
Leder Hurdal menighetsråd

Odny Kristine Buraas
Menighetsforvalter
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